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BRILHA
Com seis medalhas de ouro 

e uma de prata, e o troféu de 
melhor índice técnico, Manuela 
Ballan Sega foi o destaque de 

Americana no Campeonato 
Brasileiro Infantil, em Belo 
Horizonte. A nadadora de 

13 anos é uma máquina de 
vitórias e recordes. P. 6

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE JULHO DE 2021

Open da Winner 
Academia, semana 
que vem, deve 
reunir mais de 100 
duplas de diversas 
cidades do Estado. 
Jogos começam na 
sexta-feira e seguem 
até domingo. P. 7

Com participação 
de 16 jogadores, 
divididos em duas 
chaves, a 22ª 
edição do Torneio 
Amigos ATC tem 
rodada de abertura 
marcada para 
quarta-feira. P. 5

BEACH TENNIS

RAQUETINHA
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O meia-atacante Thomas Bueno Amaral e o 
atacante Giovane Santana Nascimento, ambos 
de 18 anos, foram anunciados recentemente 
como reforços para os times sub-20 do San-
tos e do Corinthians, respectivamente. Ambos 
têm em comum passagem pelas categorias de 
base do Camisa 10, de Americana.

Naturais de Santa Bárbara d’Oeste, Thomas 
(na foto com os pais Fran e Antonio Marcos) e 
Giovane (na foto com os empresários Rodrigo 
Siqueira e Rafael Brandino, da Victrix Agency) 
também jogaram juntos o Campeonato Pau-
lista Sub-11 pelo União Barbarense sob coman-
do do técnico Cleber Rezende, o Binho, que 
é de Americana, chegando às semifinais. Tho-
mas também teve passagens pelo sub-13 e 
sub-15 do Red Bull Brasil, sub-17 do Figueiren-
se e sub-20 do Internacional, enquanto Giova-
ne jogou no sub-15 do Red Bull e no profissio-
nal do Capivariano. (DA REDAÇÃO)

EX-CAMISA 10 
REFORÇAM SANTOS 

E CORINTHIANS

O Campeonato DuFutebol 
aponta amanhã (31), no Cas-
tor Society, os finalistas da edi-
ção 2021. A primeira semifinal, 
às 15 horas, terá Café Amorino x 
Sport & Vida (foto), enquanto a 
segunda, às 16 horas, marca Lí-
der Contábil x Castor Society.

Em caso de empate no tem-
po regulamentar, haverá pror-
rogação de 7x7 minutos. Per-
sistindo a igualdade, Café 
Amorino e Líder Contábil avan-
çam à decisão do título por te-
rem realizado melhor campa-
nha que seus adversários.

Com 28 gols, Dinael, do Ca-
fé Amorino, mantem-se como 
principal artilheiro, enquanto 
Bruno Sacilotto, com 12 gols so-
fridos, permanece como golei-
ro menos vazado. O campeona-
to é organizado pelo professor 
Eduardo Pires. (DA REDAÇÃO)

DUFUTEBOL APONTA OS FINALISTAS

AMANTEX É CAMPEÃO DA COPA MAGSAC
O time Amantex Confecções/
Ponto do Café sagrou-se cam-
peão da categoria super senior 
da Copa MagSac Embalagens 
de Futebol Minicampo, dis-
putada por associados do Rio 
Branco, na Sede Náutica João 

Tamborlin. Na decisão do títu-
lo, semana passada, vitória por 
2 a 1 sobre o Kdecor/Clínica Im-
port. Os jogadores campeões 
foram: Éverton Pinheiro, Valdir 
Ribeiro, Val, Paulo Raeli, João 
Peixoto, Mi, Verso, Rogério Ma-

rangone e Roberto. O troféu de 
artilheiro ficou para Vagnan-
dl Longo (Lambari), que mar-
cou 22 gols ao longo do cam-
peonato. O goleiro menos va-
zado, com 28 gols sofridos, foi 
Marcos Andreolli. (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MATRIZ - SÃO PAULO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Drica Boldrini, coach da Assesso-
ria Esportiva Dunamis, e seu ma-
rido, o engenheiro Gerson San-
tos, percorreram de bike o tra-
dicional Caminho da Fé entre 
os dias 13 e 20 de julho, num to-
tal aproximado de 500km entre 
Americana e Aparecida do Norte.

Durante a jornada, o casal 
americanense passou a ter a 
companhia de Frederico Rabe-
lo e seu filho Gabriel, mineiros 
de Divinópolis. “Encontramos 

com eles no Caminho e fomos 
juntos até Aparecida”, explicou 
Drica. “É surreal. O Caminho da 
Fé nos faz aprender o quanto 
somos capazes de fazer coisas 
difíceis. Quando falamos em 
desafio, é um sentimento, mas 
quando fazemos, é outra reali-
dade”, comentou a coach.

“Normalmente, colocamos li-
mites em nossas capacidades. 
O que pude perceber é que 
empurrei meus limites mais um 
pouco. O Caminho da Fé forta-
leceu meu corpo e minha men-
te”, finalizou Drica.

Gerson e Drica durante o Caminho da Fé

ARQUIVO PESSOAL

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As semifinais da LBF (Liga 
de Basquete Feminino) têm 
abertura neste final de sema-
na com os primeiros jogos da 
série melhor de três. Amanhã 

(31), Blumenau e Sampaio Bas-
quete, da armadora america-
nense Débora Costa (foto), se 
enfrentam a partir das 19h30, 
no Ginásio Galegão, em Blu-
menau (SC). No domingo (1), 
com transmissão ao vivo pe-
la TV Cultura, haverá o clás-

sico paulista entre Vera Cruz 
Campinas e Ituano Basquete, a 
partir das 14 horas, no Ginásio 
AAPP Paineiras, em Campinas.

Na semana que vem, Sam-
paio e Blumenau voltam a se 
enfrentar no dia 8, no Ginásio 
Costa Rodrigues, em São Luís 

(MA), enquanto Ituano e Cam-
pinas jogam no dia 7, mo Giná-
sio Ditinho Xavier, em Itu.

Havendo necessidade do 
terceiro jogo, as datas já estão 
definidas: dia 9, para Ituano x 
Campinas, e dia 10, para Sam-
paio x Blumenau.

Fred, Celso, Luciano e Karina após a prova em Salesópolis

DIVULGAÇÃO

LUCIANO FECHA A INSANOMAN EM 9º
OFF ROAD

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O personal trainer e triatleta Lu-
ciano Batista, de Americana, fi-
cou em nono lugar na Insano-
man Off Road Extreme Cross, 
prova que aconteceu em Sa-
lesópolis, sábado (24). Foram 
3100m de natação, 65km de 
mountain bike e 19km de trail 

run (corrida de trilha). Com o 
tempo de 8 horas e 33 minutos, 
Luciano garantiu a nona colo-
cação no geral - a prova teve a 
participação de 21 triatletas. O 
americanense contou com o 

PEREGRINAÇÃO

CASAL DE AMERICANA
PERCORRE CAMINHO DA FÉ

Triatleta
de Americana
ressaltou a
dificuldade
na natação

apoio do staff formado pelos 
amigos e triatletas Fred Alves, 
Celso Renato (Italiano) e Kari-
na Rezende.

“Foi minha primeira compe-
tição desde o início da pande-

mia. Uma prova dura, desafia-
dora, insana, triathlon raiz. A 
parte mais difícil foi a natação, 
com água muito gelada e o cli-
ma frio. Literalmente, foi modo 
sobrevivência. Na bike, “ressus-

citei” e recuperei 12 posições. E, 
por fim, fiz corrida conservado-
ra, pois como não dava para al-
cançar o próximo à minha fren-
te, a opção foi manter a posição”, 
comentou Luciano. ZARAMELO JR.

BASQUETE

LIGA ABRE SEMIFINAIS EM DUAS CIDADES
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

“AMIGOS” DÁ LARGADA NA ATC, 4ª
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com quatro jogos na manhã 
da próxima quarta-feira (4), no 
complexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Center, 
haverá a largada da 22ª edição 
do Torneio Amigos ATC de Ra-
quetinha, que movimenta gru-
po de 16 amigos. O encerra-
mento, após 15 rodadas, está 
previsto para 8 de dezembro.

Os jogos da rodada de aber-
tura são os seguintes, a partir 
das 7 horas, semana que vem: 
Fred Faé/Betão x Fred Carva-

lho/Fábio, Franco/Sayão x Ro-
bão/Marusso, Rafa/Zebu x Ro-
gério/César e Pirão/Pivete x 
Hugo/Bilibio. Os 16 jogadores 
estão divididos em duas chaves, 
sendo que o campeão da B so-
be para a A na próxima edição, 
enquanto o último colocado da 
A cai para a B. As rodadas são 
semanais e acontecem sempre 

Iniciado em
2014, torneio
vive agora a
22ª edição com
16 jogadores

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O gestor de plataforma esporti-
va Joel Olla Junior (Jolla) confir-
mou esta semana que pretender 
realizar cinco torneios válidos 
pelo Circuito Aberto de Raqueti-
nha. Ele está em entendimentos 
com clubes e academias para 
fechar o calendário e a expecta-
tiva é que tudo esteja resolvido 
até a primeira quinzena de agos-
to. O dirigente salientou que 
uma das condições para que as 
etapas ocorrão é o controle da 
pandemia. De acordo com Jol-
la, devem acontecer dois tor-

neios em Santa Bárbara d’Oes-
te, um em setembro e outro em 
dezembro; dois em Santos, um 
em setembro e outro em no-
vembro; e um em Campinas, em 
outubro. “As datas estão prati-
camente acertadas, mas como 
ainda temos alguns pontos pa-
ra alinhar, a divulgação oficial fi-
ca para agosto”, disse o respon-
sável pela competição. No ano 
passado, dos 12 torneios pro-
gramados, aconteceram ape-
nas três em virtude da pande-
mia: Bragança Paulista e Ribei-
rão Preto, no primeiro semestre; 
e Winner Academia, em San-
ta Bárbara d’Oeste, no segundo.

CHAVE A
Fred Faé

Fred Carvalho
Franco Sardelli

Robson Ferro (Robão)
Rafael Lima (Rafa)
Rogério Armond

Fernando Pires (Pirão)
Hugo Santiago

CHAVE B
Alberto Soultelo (Betão)

Fábio Pires
Ricardo Sayão

Marcelo Marusso
Maurício Ferreira (Zebu)

César Dei Santi
Sérgio Lião (Pivete)

Fernando Bilibio

PARTICIPANTES

Circuito Aberto terá jogos em três cidades

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

CIRCUITO DEVE 
REALIZAR 5 TORNEIOS

às quartas-feiras. A cada roda-
da são formadas duplas dife-
rentes, com pontuação especí-
fica dentro da chave.

Jogos com placar de 2 sets 
a 0 valem 3 pontos para a du-
pla vencedora, enquanto os 
que terminam em 2 a 1 valem 
2 pontos para os ganhadores 
e 1 ponto para os perdedores. 

No final, o campeão de cada 
chave fica isento do pagamen-
to da taxa de confraternização, 
enquanto os demais pagam de 
acordo com o lugar que termi-
nam na classificação.

O Amigos ATC começou 
em 2014 com quatro jogado-
res: César Dei Santi, Marcelo 
Marusso, Sérgio Lião (Pivete) e 

Rafael D’Agostini. A cada edi-
ção,  o número de participan-
tes foi aumentando até chegar 
aos atuais 16, limite estabeleci-
do pelos organizadores.

Os campeões da 21ª edição, 
realizada durante o primei-
ro semestre deste ano, foram 
Fred Faé, na Chave A, e Hugo 
Santiago, na B.

Maurício Zebu faz parte da 
Chave B do torneio na ATC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE DEZEMBRO DE 2020
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DISPUTA ENTRE PONTEIROS É ATRAÇÃO
RACEMAN

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A quinta etapa da Copa Aro 
Raceman de Kart, marcada 
para amanhã (31), em Limeira, 
tem como atração a disputa 
que envolve os ponteiros das 
duas categorias. Após a roda-
da de junho, em Nova Odessa, 
a distância entre os líderes e os 
vices caiu bastante, deixando 
ainda mais interessante a briga 
pelo título da temporada 2021.

Na Graduados A, 26 pon-
tos separam o primeiro colo-
cado Gustavo Valente (Gurga) 
do segundo Matheus Ferrei-
ra. Os dois vêm polarizando a 
disputa desde o início do ano 
e despontam como principais 
favoritos. Os mais próximos 
deles são Marcelo Assiz e Luiz 
Fernando Paloni, que fazem 

temporada positiva. Na Gra-
duados B, Gustavo Aldegheri, 
que estava disparado na pon-
ta, viu Daniel Macena (Dani-
boy) encostar e reduzir a dife-
rença para 24 pontos. Quem 
vem subindo na classificação 
e pode passar a incomodar a 
dupla que aparece na diantei-
ra é Ricardo Fittipaldi.

A programação da etapa de 
Limeira da Copa Aro Raceman 
começa às 7h30 e se estende 
até por volta de 13h30, com 
entrega de combustível, warm 
up, briefing, tomada de tempo 
e premiação. As corridas estão 
marcadas para as 11h15, a pri-
meira e 12h45, a segunda.

Etapa deste
sábado será
no traçado de
Limeira, com
duas corridas

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 168
 2º Matheus Ferreira 142
 3º Marcelo Assiz 128
 4º Luiz Paloni 127
 5º Ricardo Romi 112
 6º Caio Pinotti 90
 7º Ricardo Aziz 82
 8º Marcel Sega 78
 9º Douglas Silva 71
 10º Alexandre Bissi 64
 11º Cristiano Aro 58
 12º Rood Mark 52
 13º Adriano Rinalti 24

GRADUADOS B
  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Aldegheri 171
 2º Daniel Macena 147
 3º Ricardo Fittipaldi 131
 4º Luiz Ongaro 114
 5º Eduardo Rizzo 114
 6º Ricardo Paloni 96
 7º Alexandre Biasi 84
 8º Alfredo Viana 78
 9º Ronan Sega 56
 10º Caio Pelisson 2Aldegheri, estreante na temporada, é o líder da Graduados B

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE JUNHO DE 2021
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MANU SEGA VENCE TODAS 
AS PROVAS NO BRASILEIRO

NATAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Assim como já havia feito no 
Campeonato Paulista, em Bau-
ru, a nadadora Manuela Ballan 
Sega, a Manu, 13 anos, voltou a 
brilhar, desta vez no Campeo-
nato Brasileiro Infantil de Inver-
no, semana passada, na pisci-
na do Minas Tênis Clube, em 
Belo Horizonte (MG).

Em sua primeira participa-
ção num Brasileiro, a ameri-
canense simplesmente ven-
ceu todas as provas indivi-
duais que disputou, além de 
um revezamento, e ficou com 

o troféu de melhor índice téc-
nico. Atleta da categoria In-
fantil 2, Manu Sega sagrou-se 
campeã brasileira nos 200m 
livre, 100m peito, 200m pei-
to, 100m livre e 50m livre. 
Também fez parte do reveza-
mento 4x100m livre, que ga-
nhou ouro, ao lado de Thays 

Atleta foi
ao topo do
pódio em
todas provas
individuais

Lira, Rani Jordão e Anna Lau-
ra Andrade. E foi vice no reve-
zamento 4x100m medley jun-
to com Isabela Piragine, Thays 
Lira e Rani Jordão.

Manu começou a nadar aos 
6 anos e um ano depois já es-
tava participando de competi-
ções. Tem se caracterizado por 
sequência de vitórias e recor-
des, tanto em torneios esta-
duais e nacionais.

Ela também se destacou 
num campeonato no Peru, ga-
nhando sete medalhas. “Meu 
sonho é ir para uma Olimpía-
da e conseguir medalha”, disse 
Manu Sega, ao O JOGO.

DEMAIS
Ao todo, a Natação Americana 
conquistou 12 medalhas no Bra-
sileiro em Belo Horizonte. Além 
de Manuela Sega, também fo-
ram ao pódio em provas indi-
viduais Isabela Piragine (prata 
nos 100m costas e 200m cos-
tas) e Rani Jordão (prata nos 
100m livre e 50m livre).

Outro medalhista da Na-
tação Americana foi Vinicius 
Sacheto, campeão com o re-
vezamento 4x100m livre. Ele 
fez parte da equipe com Na-
tan Costa Silva, Bruno Henri-
que Pizzo e Kauã Marinho, to-
dos do Corinthians.

SOLIDARIEDADE

TRIACTION ARRECADA ROUPAS E COBERTORES EM TREINO
ZARAMELO JR. 

 @zaramelojr

A assessoria esportiva Triac-
tion Team vai arrecadar roupas 
e cobertores em treino solidá-
rio marcado para domingo (1), 
a partir das 6h30. A concen-
tração e o ponto de apoio se-
rão no Bike Hotel Sports.

“Em razão das temperaturas 
baixíssimas que já estamos vi-
vendo e que devem continuar 

nos próximos dias, vamos nos 
mobilizar para ajudar a quem 
mais necessita com roupas e 
cobertores”, disse o coach Wil-
liam Barbosa. De acordo com 
ele, o treino é exclusivo para 
atletas e alunos da Triaction.

William explicou que ha-
verá corrida de 5km e 10km e 
duathlon com 5km de corrida, 
20km de ciclismo e 2,5km de 
corrida por ruas e avenidas do 
Jardim Terramérica.

Manu Sega com o troféu de melhor índice técnico

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE JULHO DE 2021

William Barbosa é
o coach da Triaction 

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2021
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WINNER ESPERA MAIS
DE 100 DUPLAS NO OPEN

BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Organizado pela Winner Aca-
demia, com supervisão da FPT 
(Federação Paulista de Tê-
nis), o 1º Winner Open de Bea-
ch Tennis espera reunir mais 
de 100 duplas de todo Estado. 
Essa é a expectativa de Ricar-
do Claus Candido, um dos di-
retores da Winner, para o tor-
neio que terá jogos durante a 
próxima semana. As inscrições 
podem ser feitas até hoje (30) 
pelo site oficial da FPT: www.
tenispaulista.com.br. Na cate-

goria Pro, que reúne as princi-
pais duplas, a premiação em 
dinheiro será de R$ 12 mil pa-
ra campeões e vices nos nai-
pes masculino e feminino. Nas 
demais categorias, os jogado-
res finalistas serão premiados 
com produtos da Winner Sto-
re, como raquetes, bolas, ca-
misetas e overgrips, entre ou-
tros. O total da premiação vai 
girar na casa de R$ 15 mil.

Torneio terá
jogos entre
sexta-feira e
domingo, em
cinco quadras

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Professores da Winner Aca-
demia, Rafael Beraldo (Rafi-
nha) e Michael Douglas Dene-
gri (Bisteca) sagraram-se cam-
peões da categoria Especial do 
Saldanha Open de Duplas, tor-
neio de tênis disputado durante 
o final de semana (24 e 25) na 
Vacchi Sports, em Piracicaba, e 
que distribuiu premiação de R$ 

800. Nas quartas de final, a du-
pla da Winner venceu os piraci-
cabanos Leonardo Saqui e Bru-
no Saraiva por 7/5 e 6/4. Nas 
semifinais, vitória por duplo 6/2 
sobre os paulistanos Guilherme 
Pachane e Bruno Zannota. E na 
final, Rafinha e Bisteca supera-
ram Randal Vacchi e Eduardo 
Valença, também de Piracica-
ba, por 4/6, 6/4 e 10/7 no super 
tiebreak, em jogo de excelente 
nível técnico e alta intensidade.

TÊNIS

RAFINHA E BISTECA SÃO 
CAMPEÕES EM PIRACICABA

Rafinha e Bisteca conquistaram título na Vacchi

DIVULGAÇÃO

Para duplas masculinas e fe-
mininas, serão 11 categorias: Pro, 
A, B, C, Iniciante, Sub-12, Sub-14, 
Sub-16, Sub-18, 40+ e 50+. Nas 
duplas mistas, a disputa será 
em cinco categorias: Pro, A, B, 
C e Iniciante. O torneio acon-
tece entre sexta-feira (6) e do-
mingo (8), seguindo todos os 
protocolos de saúde relaciona-
dos à pandemia. O complexo 
de beach tennis da Winner pas-

sou recentemente por projeto 
de expansão, saltando de duas 
para cinco quadras.

A Winner Academia fica na 
Avenida Interdistrital Comenda-
dor Emílio Romi, em Santa Bár-
bara d’Oeste, com acesso tan-
to pela Rodovia Luiz de Quei-
roz (SP 304) como pela Aveni-
da Santa Bárbara. O complexo 
também conta com sete qua-
dras de tênis e raquetinha.

Jogadores de todo Estado são aguardados
para torneio na Winner na próxima semana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2021
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Importados de luxo e os melhores 
veículos premium nacionais - novos e 
seminovos - num espaço de puro re-
quinte. A Dupay Imports, que chega 
com proposta revolucionária e aten-
dimento exclusive, acaba de ser inau-
gurada entre Americana e Santa Bár-
bara d’Oeste. Um showroom imenso 
com todas as marcas e veículos incrí-
veis. Especialista em importados, veí-
culos premium e blindados, a Dupay 
Imports é sinônimo de conforto, se-
gurança e estilo. No comando do co-
quetel de inauguração e na recep-
ção dos convidados, os irmãos e só-
cios proprietários Fabio Garcia e Luis 

Fernando Garcia, juntamente com 
o gerente Jhonatan Araujo. Even-
to com rasante de chiques e badala-
dos do estado de São Paulo. Rober-
to Viotto, o mago das lentes de con-
tato que é referência mundial, mar-
cou presença e recebeu as chaves de 
sua BMW 320i M Sport. Muito cham-
pagne para o brinde. No buffet, delí-
cias da banqueteira Claudia Porteiro 
e drinks tropicais by BBR Bar. A Du-
pay Imports está localizada na Ave-
nida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
1490, no Distrito Industrial de Santa 
Bárbara d’Oeste. Fim de tarde com 
os hits da DJ Carol Garcia.

MEUS SAIS
Ai ai ai... E a lulu badalada e 
beeeem conhecida, dessas que 
agitam as redes sociais, que 
está em pânico?! Tudo porque a 
fuefa caiu na lábia do Don Juan 
e mandou um nude do corpão 
dourado. Agora, está sendo 
ameaçada de ter a foto divulgada 
nos grupos de WhatsApp, 
para desespero da Marilú, 
que é bem casada. Tô roxo!

Os irmãos Fabio Garcia e Luis Fernando Garcia, sócios proprietários
da Dupay Imports, nas boas vindas aos amigos e clientes

O mago das lentes 
de contato, Roberto 
Viotto, recebendo 
as chaves da sua 
BMW 320i M Sport
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VELINHAS
Comemorando idade nova nessa sexta: 

Fabiano Mendes, Fabricio Giacomin, 
Gustavo Santa Chiara (esq) e Silvia 
Cruz. No sábado é a vez de Alberto 
Augusto, Evandro Cia Pim, Denis 

Andia (dir), Larissa Gazetta Escorisa e 
Antonio Duarte Jr. apagarem velinhas. 

No domingo, Gabriela Jorge, Ana Paula 
Inkis, Ilce Worschech, Rafael Minozzi, 
Michel Junior e Lidia Elias recebem os 

cumprimentos por mais um aniversário.

DIA DOS AVÓS
Celina De Nadai e Pedro 

Bazanelli com os netos: Leticia, 
Guilherme, Enrico e Giovani.

David Clayton de Araújo e
Thiago Martins, presidente
da Câmara de Americana 

Junior Parise, Aguinaldo Barcellos,
Edson da Silva Santos e Junior Maya

O DJ Nadim Elias e Marcelle Marrara

Priscila Baroni e Tais Gomes

Gustavo Penteado e Júlio

Jonatas Dias e Chiara DiasWladmir Silveira

Juka Brother, leia-se BBR Bar

Carol Nascimento Jhonatan Araujo,
gerente da Dupay Imports

Agitando as pick-ups,
a DJ Carol GarciaEide Ribeiro, Cacá Miante e Samuel Netto
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Nome completo
André Ricardo Ramos Stolses

Nascimento
3 de julho de 1981, em São Paulo.

Profissão
Fisioterapeuta.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Dedé.

Time do coração
Corinthians. Ia aos jogos 
no estádio desde muito 
novo com o pai e o irmão.

Torce contra quem?
São Paulo. Rivalidade familiar 
e de círculo de amigos.

E quem não é?
Vixi, aí a lista é enorme 
(hahaha). Tenho muito amigo 
perna de pau também!

Faz alguma atividade física?
Atualmente não. A demanda do 
trabalho somado a uma linda 
filha de dois anos estão me 
deixando com pouco tempo.

ARQUIVO PESSOAL

Esporte favorito
Futebol, paixão desde 
sempre, a competitividade, 
a bagunça, o pós jogo, é 
sempre muito bom!

Para qual esporte 
não leva jeito?
Definitivamente, polo aquático. 
Tentei algumas vezes e mal 
conseguia ficar com a bola 
e a cabeça fora d’água ao 
mesmo tempo. Requer muito 
preparo físico, muito difícil!

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Acredito que o pessoal do surfe 
vai continuar brilhando no 
cenário mundial, junto com a 
turma do skate, que, ano após 
ano, se mantém no topo, tanto 
o masculino quanto o feminino.

E quem vai pagar mico?
Eu acho que o Neymar vai 
continuar decepcionando. Falta 
compromisso pela importância 
e pelo potencial que ele tem. 

Programa de tv
Gosto muito do 
jornalismo esportivo da 
TV Bandeirantes, com a 
Renata Fan no comando 
do Jogo Aberto.

Jornalista
Sou fã incondicional 
do grande Fernando 
Fernandez, um amigo 
que espero levar 
para toda a vida!

Gente boa
Pra mim, um dos atletas 
mais gente boa é o 
finado Gilmar Fubá. Muito 
humilde e alegre, com 
histórias excelentes.

Mala
Eu acho o Rogério Ceni um 
mala, apesar de o considerar 
um grande atleta e saber 
de sua importância para o 
futebol. Demonstra muita 
arrogância e prepotência 
desde quando jogava.

Bola cheia
Roger Federer, joga de 
terno, educado, disciplinado, 
o maior da modalidade 
de todos os tempos.

Bola murcha
Qualquer torcedor de qualquer 
lugar ou modalidade que 
pratique violência “em nome” 
do esporte. É inadmissível!

Com qual esportista 
faria selfie?
Tive o prazer de conviver por 
um período com o Arthur 
Zanetti, da ginástica artística, 
e o cara é um exemplo de 
dedicação e amor pelo o que 
faz, além de ser uma pessoa 
nota mil, muito admirado 
por todos que o cercam.

Com qual não faria?
Gabigol. Acho ele uma 
mala também!!

DE PRIMEIRA

Ídolo
Difícil, são muitos, mas vou 
ficar com Sócrates. Inteligente 
dentro e fora de campo, 
de atitude diferenciada, 
fugia do lugar comum.

Imagem inesquecível
Copa de 1994, ruas pintadas, 
televisões nas garagens, 
todos na rua, só alegria…

Modelo de beleza?
Desde que era garoto achava 
a tenista Martina Hingis linda.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Tenho grandes amigos boleiros, 
mas hoje em dia acho que o 
amigo que melhor performa é o 
Rafael de Barros na prática do 
crossfit, com grandes resultados 
nas competições que participa.

ANDRÉ STOLSESANDRÉ STOLSES

A Retífica Iacanga conquistou 
o título do Torneio de Inverno 
de Futebol Minicampo, que te-
ve os jogos finais sábado (24), 
no Iate Clube de Americana. A 
disputa foi organizada por gru-
po de associados, que agora 
espera a diretoria se manifes-
tar quanto ao campeonato do 
segundo semestre.

Segundo o vice-presiden-
te José Luiz Barbudo, as ins-
crições estarão abertas a par-

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JULHO DE 2021 BRASILEIRÃO

Dez jogos acontecem neste final 
de semana pela 14ª rodada dp 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie A. A programação começa 
amanhã (31) com Fluminense x 
Juventude, às 17 horas; São Pau-
lo x Palmeiras, às 19 horas; Inter-
nacional x Cuiabá, às 20 horas; e 
Bragantino x Grêmio, às 21 ho-
ras. No domingo (1), haverá Co-
rinthians x Flamengo, às 16 ho-
ras; Chapecoense x Santos, Atlé-
tico-MG x Athletico-PR e Bahia 
x Sport, às 18h15; e Ceará x For-
taleza e Atlético-GO x Améri-
ca-MG, às 20h30. (DA REDAÇÃO) 

tir de segunda-feira (2), na se-
cretaria do clube. Detalhes de 
disputa, como formação de 
equipes e datas de jogos, se-
rão definidos de acordo com 
o número de sócios inscritos.

Na decisão do Torneio de 
Inverno, a Retífica Ipiranga 
derrotou o Mister por 2 a 0, 
gols de Du Silva e Vermeio. Na 
disputa do terceiro lugar, após 
empate por 1 a 1 no tempo nor-
mal, o Maderana ganhou nos 

pênaltis do Nusakinho por 4 
a 3. Os jogadores campeões 
pela Retífica Iacanga foram: 
Buda, Catatau, Vinicius Mia-
no, Du Silva, Guilherme Ar-
caro, Manga, Kênio, João 
Pissaia e Vermeio.

Os destaques individuais 
foram Vermeio, da Retífica, 
artilheiro com 5 gols, e Dê-
nis Martorelli, do Maderana, 
goleiro menos vazado com 2 
gols sofridos. (ZARAMELO JR.)
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.
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AMERICANA REGISTRA
SALDO POSITIVO EM 21

EMPREGOS

DA REDAÇÃO

O saldo de empregos registrado 
em Americana em 2021 é posi-
tivo, apontam os dados divulga-
dos pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), disponibilizado pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

De janeiro a maio deste 
ano, foram 16.342 contrata-
ções contra 13.132 desligamen-
tos, gerando saldo positivo de 

3.210 empregos. “Americana 
continua sendo a cidade mais 
próspera e com maior capaci-
dade de geração de empregos 
da nossa microrregião”, afir-
mou o secretário adjunto da 
Unidade de Desenvolvimento 
Econômico, Rafael de Barros.

O indicador positivo se man-
tém nos cinco primeiros meses 
do ano. Em janeiro, foram 3.165 
admitidos e 2.557 desligados; 
em fevereiro, 4.028 admitidos 

e 2.734 desligados; em março, 
3.650 admitidos e 2.821 desliga-
dos; em abril, 2.696 admitidos 
e 2.491 desligados; e em maio, 

2.803 admitidos e 2.529 desli-
gados. “Fomos a primeira cida-
de da região de Campinas a criar 
o Comitê de Retomada Econô-
mica, que agrega representan-
tes do poder público e da socie-
dade civil com o intuito de estu-
dar propostas para o crescimen-
to local”, enfatizou Rafael, acres-
centando que Americana está 
empenhada em implementar 
políticas públicas que resultem 
na geração de emprego e renda.

Lecuptibusdam
eraeperrum
explant, que
ressi ipit quam
volutem quos

Rafael de Barros citou a criação de Comitê na cidade

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DA REDAÇÃO

O vereador Thiago Brochi (PS-
DB) reuniu-se, no início da se-
mana, com grupo de proprie-
tários de terrenos na Rua Alfre-
do Pace, no bairro Catharina Za-
naga, para tratar de obras de in-
fraestrutura como asfalto, água 
e esgoto, necessárias no local e 
que são reivindicadas pelos mo-
radores há cerca de 40 anos. 
Participaram da reunião o se-
cretário de Obras e Serviços Ur-
banos, Adriano Camargo Neves, 
o secretário de Meio Ambiente, 
Fábio Renato de Oliveira, o su-
perintendente do DAE (Depar-
tamento de Água e Esgoto de 
Americana), Carlos César Zap-
pia e o diretor-técnico da autar-
quia, Luís Antônio de Souza Ne-
to, além de Almindo Lima, Van-
da Pastori, Maria Lúcia Brazzot-

CATHARINA ZANAGA

BROCHI DISCUTE OBRAS COM PROPRIETÁRIOS

to e Antônio Valdemir Paine-
li, representantes dos proprietá-
rios de lotes da região.

 “O objetivo da reunião foi ti-
rar dúvidas com os proprietários 
dos terrenos e buscar o melhor 
caminho possível para dar anda-
mento ao processo, de maneira 
conjunta com as secretarias e o 

DAE”, explicou Brochi. De acor-
do com o parlamentar, a situa-
ção é antiga e foi motivada pe-
lo fato de o loteador original não 
ter realizado as benfeitorias. “É 
um problema de décadas e que 
estamos buscando intermediar 
a resolução”, acrescentou. “Já é 
um primeiro passo. Importante 

que estamos tendo essa aber-
tura com os representantes pú-
blicos”, comentou Vanda Pasto-
ri, uma das representantes dos 
proprietários. Ao final da reunião, 
ficou definido que as informa-
ções levantadas serão levadas à 
Secretaria de Planejamento para 
definição das etapas seguintes.

Reunião entre vereador, secretários e proprietários aconteceu no início desta semana

VISITAS

NATHÁLIA APRESENTA 
DEMANDAS EM BRASÍLIA
DA REDAÇÃO

A vereadora Nathália Camar-
go (Avante) participou, semana 
passada, de reuniões nos minis-
térios da Educação e Cultura, do 
Desenvolvimento Regional e da 
Ciência e Tecnologia, em Brasí-
lia, na busca por recursos e pro-
jetos para Americana. A verea-
dora foi acompanhada pelo se-
cretário municipal de Educação, 
Vinicius Ghizini. No ministério 
da Educação e Cultura, a parla-
mentar abordou demandas de 
Americana para o setor, princi-
palmente a necessidade de re-
cursos para a construção de no-
vas creches e a compra de equi-
pamentos eletrônicos.

Já no Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovações, em reu-
nião com o secretário-executivo 

Carlos Aberto Flora Baptistuc-
ci, Nathália apresentou o projeto 
de sua autoria que estabelece os 
princípios para implantação do 
conceito de Cidades Inteligentes 
(Smart Cities) em Americana e 
questionou como a esfera fede-
ral pode contribuir com o tema.

Nathália participou ainda de 
reunião no Ministério de De-
senvolvimento Regional com 
o chefe da assessoria especial, 
Alessandry Medeires, para ve-
rificar o andamento de verbas 
que foram destinadas a Ameri-
cana. Para o secretário de Edu-
cação Vinicius Ghizini, a visita 
foi muito produtiva. “É impor-
tante abrir porta nos ministé-
rios e buscar projetos e parce-
rias junto ao governo federal 
que possam impactar positiva-
mente”, disse.

DIVULGAÇÃO
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A foto, postada em gru-
po de whatsapp e encami-
nhada à coluna pelo glo-
rioso Wado Pellizoni, é do 
Rio Branco, que disputou 
a Divisão Intermediária em 
1987. À época, o time luta-
va para chegar à elite do 
futebol de São Paulo, obje-
tivo alcançado em 1990.

A partir da esquerda, es-
tão: em pé - Douglas (late-
ral direito), Miro (zagueiro), 
Nicola (zagueiro), Vantuil-
des Rappa (lateral esquer-
do), Ercides (volante) e Dagoberto (goleiro); agachados - Silmar Olindo (meia), João Luís 
(ponta de lança), Paulinho Paraná (centroavante), Zito (meia esquerda) e Gilson Sani (pon-
ta). Dos três meninos, o que está à esquerda é Marcos Pantano, filho de Frederico Antonio 
Pantano, que era o presidente naquele tempo. Os outros dois não consegui identificar - se 
alguém souber quem são, entre em contato pelo e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br.

Ah, sim! 1987 foi meu último ano como repórter de campo da FM Notícia, na equipe que 
tinha Ricardo Veronese (narrador e chefe), Clóvis Magalhães (comentarista) e o saudoso 
Serginho Freire (também repórter).

GENTE DO BEM

#TBT DO ESPORTE

O médico Rogério Panhoca e 
seu pai Hélio. Palmeirenses e 
riobrquenses. Privilégio da vi-
da tê-los como amigos.

ARQUIVO PESSOAL

ASSINO EMBAIXO
Presidente da LBF (Liga de Bas-
quete Feminino), marido da Ali-
ne e pai do Enrico, Ricardo Mo-
lina postou texto em seu perfil 
no Facebook. Como concordo 
em gênero, número e grau, to-
mo a liberdade de reproduzir.

“A capacidade do esporte!
Sou da época em que espor-

te era naturalmente atividade 
diária. Vôlei, basquete, futebol, 
judô, qual fosse a modalidade. 
Praticávamos por puro prazer.

Por alguns dias, o mun-
do, em especial nosso país, dá 
uma “trégua” a dias tão sofri-
dos e vibra por ele, pelo es-
porte. Vibra pelo skate. Skate? 
Sim, pelo skate que poucos 
conhecem as regras da dis-
puta em uma Olimpíada,  mas 
torcem. Assim é com surf, na-
tação, judô e por ai vai...

Sou privilegiado! Vivi, con-
vivo e amo esporte. Agradeço 
aos meus pais que me apresen-
taram a ele. O Esporte é mági-
co! O Esporte é transformador!”

O JOGO | ARQUIVO

> Murilo Sartori não ganhou 
medalha nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, mas melhorou 
as marcas pessoais.

> Deu o seu melhor e levou o 
nome de Americana à principal 
competição esportiva do planeta.

> O nadador americanense 
tem tudo para evoluir. É 
jovem (19 anos), talentoso 
e com muito potencial.

> Outras Olimpíadas virão para 
Murilo. O sonho de uma medalha 
continua vivo, sem dúvida.

> Murilo está de malas 
prontas para os Estados 
Unidos. Vai estudar e treinar 
por lá. Esse é o caminho

> Agora, na capital do 
Japão, a esperança de 
Americana é o velocista do 
atletismo Felipe Bardi.

> Bardi estará em duas provas. 
Sonha em chegar à final dos 
100 m rasos e tem esperança 
de brigar por medalha no 
revezamento 4x100.

> Secretária de Esportes 
Grasiele Rezende segue a 
rotina de reuniões. Como acho 
que pouca coisa será feita em 
2021 em razão da pandemia, 
fica a expectativa para 2022.

> Americana tem espaços 
esportivos em todos os cantos, 
o que permite organizar 
muitos torneios e eventos 
de diversas modalidades.

> Cansei de ver inúmeras 
competições organizadas 
pelo antigo Decet 
(Departamento de Esportes, 
Cultura e Turismo) e pela 
Secretaria de Esportes.

> Antes mesmo da pandemia, os eventos 
com digitais próprias da Secretaria ficaram 
raros na cidade. Basicamente, a pasta cedia 
espaços para que outros organizassem.

> O grande evento esportivo de Americana, 
nos últimos anos, foi a Copa Terceirão.

> Quatro amigos, adolescentes quando 
começaram e que agora já são jovens, 
envolveram escolas públicas e particulares 
num campeonato de futebol e arrastaram 
multidão para ver os jogos, primeiro no 
Castor Society, depois no Centro Cívico.

> Dirigentes do esporte e políticos apareciam 
na fita, mas quem cuidava de tudo eram os 
garotos, que davam show de organização.

> Ou seja: dá para fazer. Basta querer, 
ter boa vontade e correr atrás.

> Definitivamente, o beach tennis virou paixão 
aqui pela região. Semana que vem, entre 
sexta-feira (6) e domingo (8), tem torneio 
na Winner Academia, de Santa Bárbara 
d’Oeste. Mais de 100 duplas na parada.

> Joel Olla Júnior, o Jolla, já articulando a volta 
dos torneios de raquetinha, outra modalidade 
que bomba na área. Entre setembro e 
novembro, cinco torneios estão previstos.

> Abraços ao casal Denise Calente e Fábio Guidolin 
(Guidola), comandantes do Bike Hotel Sports.

> Bom final de semana, meus amigos! Cuidem-se!


